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ECB oklestila obrestno mero 

OBRESTNA MERA V OBMOČJU EVRA JE Z 2,5 ODSTOTKA ZNIŽANA NA DVA ODSTOTKA 
 

Evropska centralna banka (ECB) je znižala 
temeljno obrestno mero za pol odstotne točke na 
dva odstotka, poroča BBC. Znižanje so pričakovali 
tudi analitiki. Za znižanje obrestne mere se je 
guverner ECB Jean-Claude Trichet odločil, ker se 
še naprej zmanjšujejo inflacijski pritiski, kar je 
predvsem posledica nižje cene energentov.  

Prihodnost obrestnih mer odvisna od stanja 
na trgu  

"Februarja lahko pričakujemo prekinitev nižanja 
obrestne mere ali le manjše znižanje, vse pa bo 
odvisno od prihajajočih podatkov," pravi ekonomist Rainer Guntermann iz Dresdner 
Kleinwort. "V primeru novih razočaranj v prihodnosti bo trg pričakoval nadaljnja znižanja 
obrestnih mer," še dodaja.  

Strokovnjaki so pesimistični  

"Ekonomski podatki so katastrofalni," pravi Karsten Junius, ekonomist pri Databank iz 
soavtor knjige o ECB. "Če bi obrestno mero znižali za 0,25 odstotka ali jo pustili 
nespremenjeno, bi naredili norca iz sebe."  

"ECB ne more preprečiti kolapsa na trgu," pravi Kenneth Wattret, ekonomist pri francoski 
BNP Paribas v Londonu. "Vendar lahko zagotovo ustvari boljše razmere za okrevanje 
konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta."  

Več o pričakovanju analitikov in o nadaljnjih letošnjih srečanjih centralnih bank si preberite 
tukaj [+]. 
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ECB bo po raziskavah obrestno 
mero do marca letos znižala na 1,5 
odstotka. 
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15.1.09 Pri ECB v sredo tudi nižje depozitne obresti za banke
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bellzmet [ 15:47 15.1.2009 ] 

Ja to je res. Spet je jasna teza, da so bankirji prasci. Sedaj tako povišujejo marže, da se za 
kretojemalca sploh ne opazi, da je EURIBOR nižji. Vse kar gre dol pri ECB banke nazaj zvišajo z 
višjo maržo.  
Poleg tega, da ves denar, ki so ga dobili od držav, držijo zase ali pa če že posodijo državnim 
firmam. Zato vsi ti ukrepi zaenkrat nimajo pravega učinka. 

 Odgovori

berneticd [ 14:29 15.1.2009 ] 

Seveda... Obrestne mere padajo, z njo povezani tudi vsi revalorizacijski indexi. Banke pa do 
posojilojemalcev višajo obrestne marže, kar ohranja obrestno mero isto (ali jo celo 
povečujejo), kar jim povečuje prihodke. Ja, od nekje je pa treba vzet, da se pokrije jama iz 
nakupa nekritih obveznic v ZDA.  
Potem pa jamrat, da je recesija, da pada kupna moč. Banke so glavni krivec za trenutno 
situacijo, ker dražijo denar in ne kreditirajo obratnih sredstev podjetjem...  
Banda pohlepna... 

 Odgovori

  O družbi Naročanje Oglaševanje Kazalo Pišite nam 
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